
Přítomni: Světluše Pimperová, Marek Hejský, Radka Mikulenková, Markéta
Hlavníčková, Lucie Javůrková, Tereza Malinová, Katka Hájková, Veronika
Steinerová

Zápis ze schůzky SRPŠ konané dne 21.2.2022

Výbor  SRPŠ:
Předsedkyně: Veronika Steinerová

Výbor – zástupci z jednotlivých tříd:

Mráčci: Marek Hejský, Zuzana Paclíková, Radka Mikulenková

Sluníčka: Lucie Javůrková, Tereza Malinová

Hvězdičky: Markéta Hlavníčková, Lenka Sýkorová

Barvičky: Jana Brotánková, Katka Hájková, Veronika Steinerová

MŠ, vedoucí učitelka: Světluše Pimperová

Pokladník: Zuzana Paclíková

Program:

1.  Provozní  informace
Příspěvek do fondu SRPŠ- ještě někteří neposlali na účet 1.500,- (prosíme
kontrolu plateb)- budeme kontaktovat osobně.

● Barvičky: Logopedické půlhodinky podle Elconina se Světlou jsou
zavedeny

● Sluníčka: Ve třídě je nová paní učitelka Šárka, je to studentka
pedagogické školy, která se u nás připravuje na budoucí povolání😊

● Poslední týden v únoru proběhne kácení stromů v zahradě Kohoutku.
V pátek 25.2. při příznivém počasí bude v areálu zahrady možnost si
odvést dříví z pokácených stromů, mezi15 a 16 hodinou.

● Na jaře zahrada projde velkou obnovou, a to vložení travních koberců a
modernizací kropícího zařízení.



● Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku.

Barvičky - na adrese www.mapaskoly.cz zadáte heslo: etewohos

Kohoutek- na adrese www.mapaskoly.cz zádáte heslo: otuxapaw

● Blíží se zápisy nových dětí do školek. Pokud budete hlásit sourozence
sledujte web: www.jakdoskolky.cz Poznámka: Děti, které již navštěvují
školku se na zápis nehlásí, jen pokud by měly změnit školku!

● Pro budoucí prvňáčky bude probíhat zápis do prvních tříd sledujte
web: www.jakdoskoly.cz a weby příslušných základních škol.

● Pro třídy Sluníčka, Mráčci a Hvězdičky bude opět zavedeno čistění
zoubků po obědě.

2.  Kalendář Akcí:
● Ve čtvrtek 24.2. proběhne masopustní karneval s maskami, kuchyně

pro děti připraví masopustní koblihy.
● Malování nutelou na jedlý papír. Marek Hejský, velký milovních Nutely,

dětem věnuje 5kg této kakaové pochoutky.
● 21.4. Den(hodina) otevřených dveří i s dítětem v čase 16 - 17hodin v MŠ

Kohoutek, organizační informace budou ještě upřesněny.
● Letní kempy v kohoutku budou mít 3 turnusy, sportovní týden s TJ

Pupásek. Začínají od 11.7 – 29.7.2022

Podrobné informace o akcích budou aktualizovány na webu školky
(viz. termovník), v aplikaci Naše MŠ a také ve školce.

3. Stav účtu ke dni 21.2. 2022 je 53.114,86 Kč.

Hotovost v pokladně  4.402,-Kč.

Zapsala: Veronika Steinerová

22.2.2022
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